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Wat mag je verwachten op de Lofoten, de fascinerende archipel in het hoge noor‐
den? ’s Zomers een sprookjesachtig land badend in bijzonder zonlicht. Niet
alleen overdag, maar ook ‘s nachts, wanneer de middernachtzon als levenselixir
van het noorden laag boven de horizon hangt. De massieve bergformaties wer‐
pen hun schaduw over dal en fjord. De kleuren van de zomer zijn intens. De
groene grasweides en bruine bergflanken contrasteren fel met het blauwe zeewa‐
ter, de rode vissershutten en de bonte bergflora. Je blik glijdt langs steile en ruwe
bergwanden omhoog en stort vervolgens als een rotsblok recht naar beneden in
de vlakke zeespiegel. De witte zandstranden strelen niet alleen het oog van elke
bezoeker, maar spreken evengoed tot de verbeelding van de talrijke schapen en
lammeren die er hun stekje hebben. De bergwereld nodigt uit tot grootse beleve‐
nissen. Hoe hoog je als wandelaar ook komt, je zal letterlijk en figuurlijk naar
adem happen. Spitse pieken om je heen en blauwgroene baaien aan je voeten:
aangrijpende schoonheid.
Hier kan je in het licht van de middernachtzon je tent opslaan of in een authen‐
tieke vissershut de geur van het vissersleven opsnuiven. De zeevogels nodigen je
kraaiend uit op een boottocht naar de vogelrotsen en de talrijke vis in zee verleidt
tot hengelavontuur.
Eind augustus valt het doek over de zomer. Achter de schermen wordt het Lofo‐
tendecor grondig omgebouwd. In de herfst word je overweldigd door intense
rust en stilte. De bladeren van de bomen kleuren goudgeel en het wordt weer
donker ’s avonds. De nachten worden langer en het daglicht schaarser, tot in het
hartje van de arctische winter de nacht over de dag heerst. Meteen een uitgelezen
kans om op zoek te gaan naar het dansende noorderlicht dat een heldere ster‐
renhemel groen kleurt. In januari komt de kabeljauw kuitschieten en veranderen
de Lofoten in een lappendeken van stokvisrekken, de houten kerken van het
noorden.
Elk seizoen heeft zijn eigen karakter en biedt de bezoeker unieke ervaringen en
onvergetelijke indrukken. Maak kennis met de vele gezichten van de Lofoten.
Wees hartelijk welkom op de eilanden van licht en stilte.
Veel reis- en leesplezier,
Sofie Maertens en Michiel Vanhee
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienstrege‐
lingen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pensions, campings en der‐
gelijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@odyssee-reisgidsen.nl
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Typische vissersboot waarmee sinds jaar en dag kabeljauw wordt buitgemaakt

Helemaal in het noordoosten van de Lofoten ligt het eiland Austvågøy. In het
noorden paalt het eiland aan de archipel Vesterålen en in het oosten wordt
het door de zee-engte Raftsund geflankeerd. Dankzij de in december 2007
geopende wegverbinding (Lofast) is Austvågøy zonder veerboot bereikbaar.
Een indrukwekkend berglandschap beslaat het grootste deel van het eiland,
rond de Raftsund vinden we zelfs een aantal duizenders. De hoogste piek, de
Higravtinden, is met zijn 1146 meter meteen ook het dak van de Lofoten. Op
Austvågøy ligt ook de grootste stad van de Lofoten, Svolvær, een levendige
haven die dagelijks met een bezoekje van het Noorse passagiersschip Hurti‐
gruten wordt vereerd.
Trollfjord
De zee-engte Raftsund vormt de geografische scheidingslijn tussen het eiland
Austvågøy op de Lofoten en het eiland Hinnøya op de Vesterålen. Een klein zui‐
delijk deel van Hinnøya maakt administratief gezien deel uit van de Lofoten. Het
gaat concreet om het sympathieke dorp Digermulen en onmiddellijke omgeving.
Digermulen ligt op twintig kilometer van de E10 (afslag even ten oosten van de
brug over de Raftsund). Het geasfalteerde traject tussen de E10 en Digermulen is
een van de rustigste en meest rustieke wegstroken die je op de hele Lofoten zal
vinden. De Raftsund wijkt niet van je zijde en ongeveer halfweg kan je zelfs even
in de fameuze Trollfjord piepen die aan de overkant van de zeearm ligt.
De populaire fjord is 2 kilometer lang, 72 meter diep en op zijn smalste punt
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slechts 80 meter breed. Zonder meer een van de populairste attracties op de Lo‐
foten. De kale fjordwanden maken je heel klein en storten vanaf bijna duizend
meter hoogte loodrecht in het water. Neem ook de tijd om de omringende berg‐
wereld in je op te nemen. Van hieruit heb je namelijk een uitzicht op de aller‐
hoogste Lofotentoppen, waaronder de Higravtinden (1146 meter) en de Rulten
(1062 meter).
Digermulen
Digermulen (240 inw.) kende zijn bloeitijd vanaf eind 19de eeuw tot het begin
van de Tweede Wereldoorlog. Vooral de herhaalde bezoekjes van de Duitse kei‐
zer Wilhelm II rond 1890 bezorgden het dorp een heuse reputatie in het buiten‐
land. In het zog van de keizer vonden nog tijdens het interbellum dagelijks meer‐
dere toeristenboten de weg naar de afgelegen parel. Van die bedrijvigheid valt
vandaag niet veel meer te merken. De toestand van het dorp laat zich wellicht
nog het best als ‘comateus’ omschrijven. Ideaal dus voor al wie naar rust op zoek
is.
De kerk van Digermulen werd in 1951 ingewijd. Vanaf het iets lager gelegen kerk‐
hof heb je een prachtig uitzicht over de zee-engte Raftsund. Bij helder weer is
zelfs de brug te zien die 20 kilometer verder noordelijk de Lofoten met de Ves‐
terålen verbindt.
Keizer Wilhelm II bedwong hier meermaals de zogenaamde Digermulkollen, een
384 meter hoge heuvel met een machtig uitzicht in de vier hemelsrichtingen. Op
de top van de Digermulkollen werd de Keiservarden opgericht, een wat pompeus
monument ter ere van de despoot.

Wandeling van Digermulen naar Digermulkollen
Categorie: matig zwaar.
Route: Deels aangeduid pad. Een steile, maar vrij korte klim. 360°uitzicht op de omliggende bergformaties.
Duur: 1,5 uur heen, 1 uur terug.
Tijdens deze wandeling treed je letterlijk in de voetsporen van de Duitse
Keizer Wilhelm II die zowel in 1889 als in 1906 in het gezelschap van zijn
gevolg de Digermulkollen bedwong. Het leverde hem het wat protserige
monument Keiservarden op dat nog steeds boven op de top staat. Voorts
werden speciaal voor Zijne Majesteit op gezette plaatsen kettingen langs
het pad gespannen die ook de hedendaagse wandelaar zullen verblijden.
De beklimming van de Digermulkollen (384 meter) begint in het ‘centrum’
van Digermulen. Tussen de aanlegsteiger van de veerboot en de dorps‐
kerk loopt links vlak naast een woonhuis een aardeweg naar boven. Het
pad stijgt, draait naar rechts en loopt via een grasweide het bos in. Het
is duidelijk te volgen en gaat vrij steil omhoog tussen de bomen door. Af
en toe wijken de bomen voor een prachtig uitzicht op het dorp en de ach‐
terliggende eilanden Store Molla en Årsteinen. Bij het begin van de
zomer word je hier omringd door kleurrijke bloemen en in juli kan je al
snoepen van de eerste blauwe bosbessen.
Eens boven het boomrijk blijf je het pad een eindje rechts van de kale
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bergtop volgen tot je links een pad ziet dat de top als het ware langs
achteren benadert. Bovenaan tref je de voornoemde Keiservarden aan,
twee grote steenmannen die lovend de komst van keizer Wilhelm II her‐
denken. Het uitzicht op de zee-engte Raftsund, met kleppers als de
besneeuwde piek Rulten en de boven de Trollfjord uittorenende Trolltin‐
den, is even adembenemend als de blik op de bergen van het vasteland
en de Vestfjord in het oosten. Neem dezelfde weg terug naar beneden.
Store Molla
In Digermulen kan je het veer naar het eiland Store Molla nemen. Store Molla is
een relatief klein eiland en heeft geen landverbindingen. De gevolgen behoeven
weinig commentaar. Woonden hier ooit nog zevenhonderd mensen, dan was het
aantal vaste inwoners in 2008 teruggevallen tot amper dertig stuks. Op het
eiland is een (grind)weg aangelegd. Vanaf de kade in Finnvika kan je zuidoost‐
waarts naar Ulvågen of zuidwestwaarts naar Brettesnes. De 15 kilometer lange
kustroute naar Brettesnes verdient aanbeveling. De uitzichten op de bergpracht
van Austvågøy, met onder andere de 1062 meter hoge Rulten, zijn ronduit adem‐
benemend. Store Molla zelf biedt meer groen en minder kaalheid dan je
gewoonlijk op de Lofoten ziet. De zachte kustlijn verleent het landschap een bijna
lieflijk karakter.
In de 17de eeuw was Brettesnes een belangrijk vissersdorp dat stokvis, levertraan
en gezouten vis naar Bergen uitvoerde. Later kwam hier ook een guanofabriek
waar vismeel geproduceerd werd uit gedroogde kabeljauwkoppen. De productie
werd nog uitgebreid naar haringolie, maar moest uiteindelijk toch worden stilge‐
legd. De spookgebouwen van de fabriek staan er wat verroest bij, maar er gaat
nog steeds een indrukwekkende stank van uit. Brettesnes is misschien niet het
meest pittoreske dorp van de Lofoten, maar de setting maakt veel goed: het dorp
is prachtig gelegen rond een brede baai met eindeloze witte zandstranden.
Fiskebøl
Wie de Lofoten vanuit het noorden benadert, komt via het Vesterålendorp
Melbu en het veer over de Hadselfjord in Fiskebøl terecht. Daar bieden zich twee
mogelijkheden aan: ofwel neem je onmiddellijk de E10 naar Svolvær (het snelste
alternatief), ofwel volg je de secundaire weg 888 om via het duinengebied rond
Sanden, het middernachtzonstrand van Laukvik en de camping van Sandsletta
op de E10 uit te komen in Vestpollen (het mooiste alternatief).
De verkeersarme route via de 888 is een van de vergeten parels van de Lofoten.
Langs talrijke fjorden, baaien, landbouwarealen en moerassen verken je de noor‐
delijkste uitloper van de Lofoten. Je wordt daarbij geflankeerd door een rits
bergtoppen van een zelden geziene rauwheid.
Fiskebøl en omgeving
Bus naar Laukvik-Svolvær; Evenes-Narvik; Melbu-Stokmarknes-Sortland.
Veerboot meermaals per dag vaart het veer 18-732 tussen Fiskebøl en
Melbu op de Vesterålen. Actuele tijdschema’s vind je op
www.177nordland.no./index.php?ac_id=331&ac_parent=280. Informatie:
756 50000.
Accommodatie Kongsmark Hytteferie , Kongsmarka (20 km ten noorden
van Digermulen), www.kongsmark.no, 761 55845, €. Verstild paradijs dat

